الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية عين تموشنت
مفتشـــــية التعليــــــم المتـــوســــط
نمــــــــوذج مفتــــــــش المــــــــادة

األشهــر

األسبـــــــــــــوع األول

وزارة التربية الوطنية

تــدرج تعليــمي سنـوي لمسـتوى الرابعـة متــوسـط
األسبـــــــــــــوع الثاني

نـوفمبــر ـ استعمال )(Gو( )O2من طرف العضلة
ـ استعمال )(Gو( )O2من طرف الخميرة

األسبـــــــــــــوع الثالث

األستاذ(ة):

...........................................

األسبـــــــــــــوع الرابع

ـ الهضـم اآللــــــي للغــــــذاء
ـ استقبال التالميذ
ـ تقويم تشخيصي (الجهـاز الهضمي عند اإلنسان) ـ الهضـم االصطناعي للنشـاء

سبتمبــر
أكتـوبــر ـ التــأثيــر النـــوعي لألنــزيمــات
ـ نـواتـج الهضـم  +رسـم وظيــفي

المقاطعة :الثانية  /عين تموشنت
مـــادة علــوم الطبيـعة و الحيــاة

ـ بنية الجــــدار الـداخــلي للمـعي الـدقيـق ـ طــريقا االمتصــاص  +نشــاط إدمــاجي ـ دور مكـــــونــات الــــدم
ـ رسم تخطيطي لدورة دموية  +ن.إدماجي
ـ مقرامتصاص المغذيات  +رسم تخطيطي ـ تركيب الدم و البلغم (اللمف)
ـ الدور البنائي و الطاقوي للمغذيات
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس األول ـ السلــوكـات الغـذائية غير الصحية

ـ السلــوكـات الغـذائية الصحية
ـ حــــــوصلـــة إدمـــــاجـــــية

ـ األعضـــاء الحســـية و منبهـــاتهــــا
ديسمبــر
اختبـــــــــــــــــار الفصــــــــــــــــل األول ـ المستقبــــالت الحســــية في الجـلـــد

ـ الجهـــــــــــــاز الحــــــسي
ـ الرسالة العصبية و طبيعتها

ـ مقــر معــالجــة الرســالــة العصــبية
ينــــايــر
الشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـ اإلحســـــــــــاس و الحـــــــــــــركــة

ـ العناصرالفاعلة في المنعكس الفطري +ق .إ ـ المـواد الكيمـاوية المـؤثـرة على التنسيق
ـ العناصرالفاعلة في الفعل اإلرادي  +ن .إ الـوظيفي ـ العصـبي (منــاقشــة بحـــوث)

فيفــــري ـ المـوانـع الطبيعية ضد األجسام الغريبة
ـ الميكــــــروبـــات و نشـــــــــــاطـهــــا

ـ مظـــــــاهـر التفــــــاعل االلتهــــــــابي ـ االستجـابة المنـاعية النــوعية الخلطـــية
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس الثاني ـ االستجـابة المنـاعية الالنـوعية (البلعمة) ـ االستجـــابة المنــاعية النــوعية الخـلوية

ـ الــــــذات و اللـــــذات (نقــــل الـــــدم)
مــــارس
اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــاني ـ الــــــذات و اللـــــذات (زرع األنسجة)

ـ مخطـط تلخيـصي للنظـام المنـاعـي
ـ االستجــابة المفــرطة (الحســاسية)

ـ اللقـــاحـــات و األمصــــال
أفــــريـل
الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية

ـ مــراحــل تشكــل النطـــــــاف
ـ مــراحــل تشكــل البـويضــات

مـــــــاي ـ مراحل اإللقـــاح عند اإلنسان
ـ انتقـــال الصفــات الوراثـــية
جـــــوان اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــالث

عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـ الـدعـــامـة الوراثــيـة و مقـــرهـــا
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس الثالث ـ األمـــــراض المنتـقـــلـة وراثـيــــا
امتحــــان شهـــادة التعلـــيم المتـــــوسـط

عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـ الصبغيات (الكروموزومات)
ـ النمــــــــــط النــــــــووي
ـ األمـــراض المنتـقــلـة وراثيــا
ـ حــــــوصـلـــة إدمـــــاجـــــيـة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية عين تموشنت
مفتشـــــية التعليــــــم المتـــوســــط
نمــــــــوذج مفتــــــــش المــــــــادة

األشهــر

األسبــــــــــوع األول

المقاطعة :الثانية  /عين تموشنت
مـــادة علــوم الطبيـعة و الحيــاة

وزارة التربية الوطنية

تــدرج تعليــمي سنـوي لمسـتوى الثـالثـة متــوسـط
األسبــــــــــوع الثاني

سبتمبــر

األسبــــــــــوع الثالث

األستاذ(ة):

األسبــــــــــوع الرابع

ـ استقبال التالميذ
ـ تقويم تشخيصي

ـ مظـاهر عــواقب زلـزال
ـ بنــاء مفهـــوم للزلــــزال

ـ زحــزحة القـــارات
ـ نشــــــاط الظهـرات

ـ تنقــــــل القـــــارات
ـ بناء مفهوم للظهرات

أكتـوبــر ـ المركز السطحي للزلزال
ـ البؤرة و انتشار األمواج الزلزالية

ـ المنـاطق الزلزالية في شمـال إفريقيـا
ـ تشكـل التضـاريـس (الجبــــــــــــال)

نـوفمبــر ـ الصفـــائــح التكتـــونية
ـ نشــــــاط إدمــــــــاجي

ـ ظــاهـــرة الغـــوص
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس األول ـ ظــاهـــرة التصــادم

...........................................

ـ البنية الداخلية للكرة األرضية
ـ نشـــــــــــاط إدمـــــــــــاجـي

ـ التكتونية في حوض البحر المتوسط
ديسمبــر
اختبـــــــــــــــــار الفصــــــــــــــــل األول ـ التنبــــؤ بالــزالزل و البــــراكـيـــن

ـ اإلجــراءات الوقــائية و التنبئية المتعلـقة
بالظواهرالجيولوجية  +حوصلة إدماجية

ـ مكـــونـات المنظـر الطبيـعي
ينــــايــر
الشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـ أصل تنوع المناظر الطبيعية

ـ دور الصخـور في تشكـل منظر طبيعي ـ الخواص الكيميائية لصخور تحت التربة
ـ الخواص الفيزيائية لصخور تحت التربة ـ التأثيـرالفيـزيائي لعوامل المناخ على الصخـور

فيفــــري ـ التأثيـرالكيميـائي لعوامل المناخ على الصخـور

ـ تدخالت اإلنسان في تغيير منظر طبيعي

عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـ تـأريخ منظر طبيعي  +نشــاط إدمـاجي ـ المــوارد الطبيعــية في الجــزائـر
الفـــــــــــــرض المحـــــــــــروس الثـاني ـ رحـــــــــــــــــــــلة اسـتـكـشـــــــــــافـية ـ خـــــــــواص البتــــــــــــــــرول

ـ تشكـــــل البتــــــــــــــرول
مــــارس
اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــاني ـ استغـالل المـــوارد المائيـة

ـ مــراحــل استغــــالل البتــــرول
ـ عواقب استغـالل مــورد طبيعـي

عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـ حــوصلة إدمــاجـية (الطــاقة المتجـددة) ـ مكـــــونـات التـــــربة (تجارب الكشف) ـ عالقة بنية التربة بقدرة االحتفاظ بالماء
أفــــريـل
الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـ مكــونـات التــربة (الغـربلة و الترسيب) ـ عـالقة االحتفاظ بالماء بالغطـاء النبـاتي ـ دور الكـــــائنـات الحـــية في التــــربـة
مـــــــاي ـ اإلنســـــــــــان و التـــــــربـة
ـ نشـــــــــــــاط إدمـــــــــاجـي
جـــــوان اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــالث

ـ تــرتيب آفـــــاق التــربـة
الفـــــــــــــرض المحـــــــــــروس الثـالث ـ مــراحـل نشـــأة التــربـة

ـ حمــاية التـربة و تسييـرهـا
ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية عين تموشنت
مفتشـــــية التعليــــــم المتـــوســــط
نمــــــــوذج مفتــــــــش المــــــــادة

األشهــر

األسبـــــــــــــوع األول

المقاطعة :الثانية  /عين تموشنت
مـــادة علــوم الطبيـعة و الحيــاة

وزارة التربية الوطنية

تــدرج تعليــمي سنـوي لمسـتوى الثــانية متــوسـط
األسبـــــــــــــوع الثاني

سبتمبــر

األسبـــــــــــــوع الثالث
ـ استقبال التالميذ
ـ تقويم تشخيصي (حـــــول البيـــــــئة)
ـ بنـــــاء مفهـــــوم للكتلــــة الحيــة
ـ التنظيم االجتماعي عند الحيوانات

ـ تـأثيـرالعوامل المناخية و طبيعة التـربـة
على توزع الكـائنـات الحيـة ونشــاطهـــا

أكتـوبــر ـ العالقـات بين الكائنات الحية
ـ العالقات الغذائية و خواصها
نـوفمبــر ـ تأثيــر التغيـرات المـوسميـة على نشــاط
النبـاتات و الحيـوانات  +نشـاط إدمـاجي

ـ شروط تنصيب نظام بيئي
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس األول
ـ بنــاء مفهوم للنظام البيئي
ـ التحــورات المــورفـولـوجية (الشكــلية)
لنبـــــاتـــــات األوســــــــاط الجــــــافـة

ـ عالقة نمــط تنفس الحيـوان بوسط عيشه ـ عالقة نمط تنقل الحيوان بوسط عيشه
ينــــايــر الشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ـ تأثيـــر الحـــرارة على الوتيــرة التنفسية ـ آليــــة التنقــــل عنـــد الحيـــــوانــات
فيفــــري ـ استــراتيجيــات التكــاثــر الجنـسي عنـد
الحيـــــــوانــات

األسبـــــــــــــوع الرابع
ـ عناصر الوســـط الحي
ـ تنـوع األوساط الحيوية

ـ مستــوايــات الشبكـــة الغـــذائية
ـ انتقال المادة في السلسلة الغذائية

ـ بناء مفهــوم لتوازن النظام البيئي
ديسمبــر اختبـــــــــــــــــار الفصـــــــــــــــــل األول
ـ حـــوصلـــــــة إدمـــــــــاجـــــية

األستاذ(ة):

...........................................

ـ تنـــــوع األنظمــــة البيئيــــة
ـ اختـالل تـوازن النظـام البيئي
عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـ غزو أوساط متباعدة جغرافيا
ـ حـــوصلــــة إدمـــــــاجـــــية

ـ أنمـــاط اإللقــاح و تطــور الجنيــن عنـد ـ أنمــاط احتــالل الحيــوانـات لألوسـاط
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس الثاني
الحيــوانـات  +نشــــــــــاط إدمــــــاجـي ـ غــزو النباتات لألوسـاط (تكاثر جنسي)

ـ العـوامل المسـاعدة على غـزو النبـاتـات ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية
مــــارس اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــاني
ـ إعمار النباتات لألوساط(تكاثر خضري) ـ معــــاييــر تحــديـد النـــوع

عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـ تصنيف الحيوانات (إنجــــــاز مخطــط) ـ تصنيف النبــاتـات (إنجــاز مخطـط)
ـ بنــــــاء مفهـــــوم للنـــــوع
أفــــريـل الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ـ تنظيم الكائنات الحية(وحدات التصنيف) ـ تصنيف الحيوانات (إنجاز نموذج بالصور) ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية
مـــــــاي ـ مـالحظة مستحـاثة و تمثيلهــا برســـم
ـ أصـل المستحـاثة و مـراحـل تشكلهــا
جـــــوان اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــالث

ـ بناء مفهوم للمستحاثة
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس الثالث
ـ فــــوائــد المستحاثات

ـ خصـــائص وسـط عيش الكــائنات قبل
اإلستحاثة  +حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية عين تموشنت
مفتشـــــية التعليــــــم المتـــوســــط
نمــــــــوذج مفتــــــــش المــــــــادة

األشهــر

األسبـــــــــــــوع األول

المقاطعة :الثانية  /عين تموشنت
مـــادة علــوم الطبيـعة و الحيــاة

وزارة التربية الوطنية

تــدرج تعليــمي سنـوي لمسـتوى األولــى متــوسـط
األسبـــــــــــــوع الثاني

األسبـــــــــــــوع الثالث
ـ استقبال التالميذ
ـ تقويم تشخيصي

سبتمبــر

أكتـوبــر ـ تـــركيب األغـــذية (إستعمال الكواشف) ـ تمييـــــز األغـــذية
ـ نشــــــــاط إدمــــــاجـي
ـ تــــركيب األغـــذية
ـ استعمال األغـذية (بطاقات تركيب األغـذية) ـ مفهـوم الـراتب الغـذائي
نـوفمبــر ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية
ـ نمو النبات في وسط معدني صرف

ـ تركيب المحلول المعدني الممتص
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس األول
ـ مقـــــر االمتصــــاص

ـ التــــركيب الضــــوئي
ديسمبــر اختبـــــــــــــــــار الفصــــــــــــــــل األول
ـ شروط عملية التركيب الضوئي

ـ النســـغ النـاقــص
ـ النســـغ الكـامـــل

ـ دور النتح في دوران النسغ
ينــــايــر الشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية

ـ التنفس عند اإلنسان
ـ التنفس عند النبــات

فيفــــري ـ القــواعـد الصحـية للتنفـس
ـ دراســــــــــة التخمــــــــر

ـ حـــوصلـــــة إدمـــــــاجـــــية
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس الثاني
ـ تــــركيب البـــول و العــــرق

ـ القـواعـد الصحية لإلطـراح
مــــارس اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــاني
ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية
أفــــريـل

األستاذ(ة):

...........................................

األسبـــــــــــــوع الرابع
ـ مصـــدر األغـــذية (تجــارب)
ـ مصـــدر األغـــذية
ـ تغيرات الراتب الغذائي
ـ القواعد الصحية للتغذية
ـ المبادالت الغازية اليخضورية
ـ مالحظــة مجهــرية للمسامات
عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـ مقر المبادالت الغازية التنفسية
ـ معــــــنى التنفـــــس
ـ تركيب الجهاز البولي
ـ تــــــركيب الجـلــــــد

ـ مراحل إنبـــــات البــــــذرة
ـ مراحل تطور جنين البيضة

عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـ المقارنة بين تطورجنين البذرة والبيضة ـ دور المنــــــــــــاسـل
الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ـ الجهـــــاز التكـاثــري عنــــد الحيــــوان ـ تـركيب الزهـــرة الكـامــــلة

ـ الزهرة األحادية الجنس و الثنائية الجنس
ـ دورة حيــــــــاة نبـــــــات زهـــــــــــري

مـــــــاي ـ اإللقـــــــــــاح و شــــــــــروطه
ـ القواعد الصحية للتكاثر الجنسي
جـــــوان اختبــــــــــــــار الفصـــــــــــــل الثـــــالث

ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية
الفـــــــــــــرض المحــــــــــــروس الثالث
ـ الخلـــــــية الحيــــــوانــــية

ـ الخلـــــــية النبــــــــــاتـــية
ـ حـــوصلـــة إدمـــــاجـــــية

